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Allt är inte ett mörker rörande byggandet i Stockholm – det 
finns också ljusglimtar.
 
För ett år sedan kom rapporten Hinderbana för byggande 
i Stockholm, utgiven av Stockholmsgruppen för tillväxt. 
Syftet var att synliggöra alla de hinder som finns mot ett 
ökat byggande av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. 
Det blev en dyster läsning om orimligt långa besluts- och 
planprocesser. Rapporten pekade på ömsesidig misstro 
mellan företagarna i byggbranschen och myndigheterna, 
byråkrati, regelkrångel och slentrianmässiga överklagan-

den. Allt detta medför att byggandet inte motsvarar befolk-
ningsökningen i Stockholm.
 
Men det finns också ljusglimtar. I den här rapporten har vi 
glädjen att lyfta fram fem exempel som visar att det faktiskt 
går att snabba upp planprocesserna – med lite god vilja. Inte 
i något av fallen har det tagit längre tid än 18 månader.
 
Vi har intervjuat beställare, byggare, arkitekter, projekt- 
ledare på trafikförvaltningen och planhandläggare på både 
länsstyrelsen och i kommunerna. De berättar om gemen-

DET FINNS  
LJUSGLIMTAR



NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BYGGANDE

STOCKHOLMSGRUPPEN FÖR TILLVÄXT STOCKHOLMSGRUPPEN FÖR TILLVÄXT

l3     

samma visioner, ömsesidig tillit och respekt för varandras 
roller.
 
Vilka är nycklarna är till en gemensam och snabb process? 
Det handlar bland annat om att vara överens om tidspla-
nen, ha respekt för varandras kompetenser och att lyssna 
på grannarna.
 
Vi hoppas att den här rapporten ska inspirera till ett för-
djupat samarbete när det ska byggas bostäder, arbetsplatser 
och infrastruktur i Stockholm.

 Maria Rankka Billy McCormac
 vd  vd  
S tockholms Handelskammare Fastighetsägarna Stockholm
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”Det handlar bland annat om att 
vara överens om tidsplanen, ha 
respekt för varandras kompeten-
ser och att lyssna på grannarna.
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Trots att Stockholms län enbart har 
drygt 22 procent av landets befolkning 
står länet för 50 procent av befolk-
ningstillväxten, 40 procent av den 
ekonomiska tillväxten och 50 procent 
av de statliga skatterna. 

Att Stockholm kan fortsätta växa 
och utveckla sitt redan mångfacette-
rade och kvalificerade näringsliv är av 
avgörande betydelse för svenska jobb 
och svensk välfärd. 

De senaste halvseklet har invester- 
ingar i vägar och järnvägar legat långt 
under behoven i Stockholmsregionen, 
vilket lett till att det nu är stor träng-
sel i alla trafiksystem. Samtidigt har 
årtionden av bristande underhåll gjort 
att vi står inför stora reparationer av 
vägar, broar, järnvägar, tunnelbana. 
Det kommer att begränsa kapaciteten 
ytterligare under många år framöver. 

Bostadsbyggandet har i årtionden 
legat långt under vad som skulle ha 
behövts för att hålla jämna steg med 
befolkningsutvecklingen. Sedan 1990 
skulle det ha behövt byggas 133 000 
fler bostäder i Stockholms län. Mellan 

2009 och 2013 färdigställdes 39 403 
bostäder i Stockholms län samtidigt 
som befolkningen ökade med 181 779 
personer.  

Samtidigt som bostadsbyggandet 
är långt under behovet utnyttjas 
det befintliga beståndet dåligt. 
Hyresregleringen låser in 
hushåll i ett boende 
som är så förmån-
ligt att man låter 
bli att flytta trots 
att man egentli-
gen vill. Många 
hyresrätter står 
också tomma. 
Innehavaren bor 
någon annanstans 
och betalar hyran, men 
vågar inte hyra ut i andra 
hand av rädsla för att förlora ett 
förmånligt kontrakt. 

Även i det ägda beståndet är 
inlåsningseffekterna kraftiga på 
grund reavinstbeskattningen. Den 
skärpning som Alliansregeringen 
genomförde 2008 för att finansiera 

avskaffandet av fastighetsskatten har 
medfört att rörligheten har mins-
kat ytterligare. Det är framför allt 
äldre som bor kvar i stora villor och 
bostadsrätter trots att de egentligen 
skulle vilja flytta till något mindre,  

billigare och mer lättskött. 
Reavinst-beskattningen 

äter upp vinsten och 
gör det billigt att 

bo kvar men dyrt 
att flytta. Det 
medför inte bara 
att många äldre 
med utflugna 
barn bor kvar 

i stora bostäder. 
Det innebär också 

att den kategori som 
har de bästa finansiella 

möjligheterna har slutat att 
efterfråga nyproducerade bostäder. 
Därmed har också förutsättningarna 
för byggföretagen att få avsättning 
för sina produkter försämrats avse-
värt, vilket i sin tur medverkar till det 
låga bostadsbyggandet. 

REGELKRÅNGLET 
SOM BROMSAR
UTVECKLINGEN
Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Med en  
befolkningsökning på två procent om året växer vi snabbare än  
London och Paris. Men tillväxten riskerar att bromsas på grund  
av både brist på bostäder och brister i trafiksystemet. 

Den kategori  
som har de bästa 
finansiella möjlig- 
heterna har slutat 

att efterfråga  
nyproducerade  

bostäder
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De billiga bostäderna finns först och 
främst i det äldre beståndet. Det är de 
bostäderna som måste ut på markna-
den för att bostadskrisen ska kunna 
lindras. Och då måste de som bor i 
dessa billiga bostäder vilja flytta. 

ILLA UTNYTTJADE BOSTÄDER 

För att få fart på bostadsbyggandet 
måste därför hyresregleringen ändras 
så att hyran i större utsträckning 
anpassas till bostadskonsumenternas 
värderingar och reavinstskatten måste 
sänkas, i synnerhet för dem som bott 
länge i sina bostäder. Bara så kan 
efterfrågan på nyproduktion öka sam-
tidigt som fler illa utnyttjade bostäder 
kommer ut på marknaden. 

Bostadsbristen beror alltså inte 
bara på alltför litet byggande. Den 
låga rörligheten på bostadsmarknaden 
och därmed ineffektiva utnyttjandet 
av bostadsbeståndet spelar stor roll. 
Men den låga rörligheten påverkar 
också nyproduktionen. De rikaste 
hushållen sitter kvar i sina gamla 
bostäder i stället för att lösgöra sitt 
kapital och vara med och finansiera 
nyproduktionen. Den låga rörligheten 
på bostadsmarknaden gör att färre 
efterfrågar de nybyggda bostäderna, 
vilket påverkar hur mycket som byggs. 

Hyresregleringen gör investeringar 

i hyresfastigheter till en osäker affär 
på lång sikt. Det bidrar till att hålla 
nere nyproduktionen av hyresbostä-
der, trots de höga hyrorna för nya 
bostäder.

Det hyresregleringen även skapar  
är en osäkerhet om hur hyrorna 
kommer att sättas i samband med 
inflyttning, men också hur de kom-
mer att utvecklas de kommande åren 
efter inflyttning. Det är därför svårt 
att göra långsiktiga kalkyler. Även 
hyrorna i nyproduktionen borde 
sättas tydligare efter konsumentens 
värdering.

Förutom att underlätta rörlig-
heten på bostadsmarknaden måste 
också kostnaderna för att bygga nytt 
sänkas. Bara då kan fler efterfråga en 
nyproducerad bostad. 

INGEN MARK KVAR

Kostnaderna för bostadsbyggan-
det styrs av en mängd faktorer. 
Markpriset är en stor del och också 
den kostnad som ökat mest. Det i sin 
tur beror bland annat på alla de res-
triktioner som finns för användning-
en av marken i Stockholms län. När 
alla olika typer av restriktioner läggs 
ut över en karta över Stockholms 
län finns ingen byggbar mark kvar. 
Restriktionerna gör det också svårt 

att kompletta befintlig bebyggelse på 
grund av krav på låga bullernivåer 
utomhus, krav på parkeringsplatser 
och grannars invändningar som ofta 
tar sig uttryck i försvar av växter, djur 
och natur.

För att öka nyproduktionen av 
bostäder behövs det dessutom viktiga 
investeringar i trafikinfrastruktur. 
I den täta staden efterfrågas mer  
kollektivtrafik, främst i form av tun-
nelbana. Dessa investeringar ger mer 
mark med bättre läge som det därmed 
blir lönsamt att bygga bostäder på.

KOSTNADERNA DRIVS UPP

Det mest avgörande för att hålla 
kostnaderna nere är att minimera 
tiden från markköp till färdigt hus. 
De långa, krångliga och oförutsäg-
bara planprocesserna har en starkt 
kostnadsdrivande effekt. De med-
för också att bara stora och starka 
aktörer i byggbranschen har resurser 
och uthållighet att hantera stör-
re byggprojekt. Därmed minskar 
konkurrensen. 

I det arbete som bedrivits av 
Stockholmsgruppen för tillväxt har 
därför de långa och krångliga plan-
processerna lyfts fram som en av de 
främsta orsakerna till de höga kostna-
derna för nyproducerade bostäder.

Med en befolkningsökning på två procent växer Stockholm snabbare än både London och Paris.
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HINDERBANAN 
FÖR BYGGANDE 
MÅSTE BORT

Stockholmsgruppen för tillväxt bildades våren 2013 som ett sam-
arbete mellan byggföretag, fastighetsägare, arkitekter, Stockholms 
Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms 
Handelskammare. 
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Arbetet har gått ut på att definiera 
och lyfta fram alla hindren mot byg-
gande av bostäder, arbetsplatser och 
infrastruktur i den snabbt växande 
Stockholmsregionen. 

Den fråga vi ställde oss var hur det 
kan komma sig att det inte byggs på 
långa vägar så mycket som det skulle 
behövas för att hålla jämna steg med 
befolkningsutvecklingen. 

Vi fokuserade på tre huvudområden: 
samverkan och beslutsfunktioner, 
planprocesser och finansiering. Vart 
och ett av dessa huvudområden blev 
föremål för en workshop. Förutom 
Tillväxtgruppens medlemmar 
inbjöds också ett antal experter från 
kommun, länsstyrelse, bank och 
SL att medverka. Resultatet blev 
att vi identifierade en rad hinder, 
många välkända, men också en 
hel del nya kunskaper och insikter 
om vad som hindrar byggandet i 
Stockholmsregionen. 

Finansieringen är helt avgöran-
de för om ett byggprojekt ska bli 
av. Med långa och oförutsägbara 
planprocesser som i värsta fall kan 
löpa över flera konjunkturcykler blir 
ekonomin i projekten osäker. 

Det innebär att byggföretagen 
måste kunna ta höjd för att processen 
tar lång tid eller att projektet riskerar 
att inte bli av. Det klarar bara stora 
och solida företag, vilket gör det 
svårt för mindre företag att ta sig in 
på Stockholmsmarknaden. Därmed 
får vi en oligopolmarknad med dålig 
konkurrens och höga priser. 

De långa och osäkra planprocesser-
na gör också att byggföretagen måste 
ha höga marginaler, vilket i sig trissar 
upp byggkostnaderna. Det gör också 
att företagen hellre bygger i bra lägen 
med höga markpriser. I sämre lägen 
och längre ut från innerstaden kan 
det vara svårt att ta ut sådana priser 
för nya bostäder att det överstiger den 
totala produktionskostnaden, inklu-
sive markkostnaden. Enklare och 
effektivare planprocesser identifie-
rades därför som en av de viktigaste 
åtgärderna för att klara den så viktiga 
finansieringen. 

Några av åtgärderna för snabbare 

planprocesser är till exempel att be- 
gränsa överklagandemöjligheterna, ta 
ut en avgift för att överklaga, begränsa 
en del av de långtgående kraven i 
lagstiftningen när det gäller buller, 
partiklar, tillgänglighet och energi- 
effektivisering. Det handlade också 
om alla de restriktioner som begrän-
sar markanvändning och marktill-
gång i regionen, såsom naturreservat 
och olika riksintressen, vilka bidrar 
både till högre markpriser och längre 
planprocesser. 

Under workshoparbetet kom det 
också fram en rad andra intressan-
ta synpunkter, åtgärder som kan 
genomföras utan lagändring. Det 
handlar bland annat om hur de olika 
parterna i en byggprocess samarbetar 
med varandra. 

Byggföretagen framförde en hel del 
kritik mot kommunernas och läns-
styrelsens sätt att arbeta. Långsamma 
och oförutsägbara processer, byte av 
handläggare, olika signaler från olika 
förvaltningar inom samma kommun 
och att länsstyrelsen ofta kommer in 
med sina synpunkter alldeles för sent 
i processen var några av klagomålen. 

Flera av workshopdeltagarna 
påpekade också vikten av att de olika 
aktörerna i en byggprocess måste 
lita på varandra och förstå varandras 
roller. 

Workshoparbetet resulterade i en 
rapport, Hinderbana för byggande i 
Stockholm, som presenterades på ett 
seminarium på Handelskammaren 
våren 2014. Ett uppföljande seminari-
um hölls i Almedalen samma år. Vid 
båda tillfällena var intresset stort. I 
Almedalen kom det över 100 personer 
trots att det konkurrerade med flera 
andra bostadsseminarier. 

Ett problem som uppstod vid fär-
digställandet av rapporten var att inga 
byggföretag ville låta sig intervjuas 
om specifika projekt som krånglat i 
myndighetshanteringen. Det var dock 
viktigt för oss att kunna belysa hur 
problemen kan se ut i verkligheten. Vi 
fick därför göra intervjuerna anonyma 
och avidentifierade. 

Rapporten fick stor uppmärksam-
het och ledde till en hel del reaktioner, 

både positiva och negativa. 
Bland annat bekräftades bilden att 

många aktörer, inte bara byggherrar 
utan också arkitekter och konsul-
ter, är rädda för att stöta sig med 
kommunerna. Många vittnade om 
att gnisslande samarbete och dålig 
förståelse mellan de olika aktörerna i 
planprocessen är den största delen av 
problemet.

De synpunkterna gav oss uppslaget 
till denna nya rapport, som i stället 
handlar om de goda exemplen på 
snabba och smidiga planprocesser 
och ett bra samarbete mellan de olika 
aktörerna. 

Om den förra rapporten var något 
av en klagoskrift vill vi att denna 
rapport ska vara en vägledning. 

Vi har valt att lyfta fram fem lycka-
de projekt, där planprocessen har gått 
på mindre än 18 månader. Projekten 
handlar om bostäder, arbetsplatser, 
handel, stadsomvandling och infra-
struktur. Vi rör oss i Stockholms 
city, södra och norra Stockholms 
stad, Sundbyberg och Nacka. Det 
är allt från jätteprojekt till mindre 
kompletteringsbyggen. 
Våra exempel visar att det går att 
klara både planprocess och byggande 
snabbt och effektivt i alla typer av 
projekt om alla jobbar för samma 
mål och med fokus på gott samarbete 
och förståelse för varandras roller i 
processen. 

I den förra rapporten lyfte vi fram 
några exempel på projekt som stött 
på patrull för att tydliggöra vad det 
handlade om. Det visade sig som sagt 
omöjligt att få projektledare på bygg-
företagen att ställa upp på intervjuer 
av rädsla för att de skulle straffas av 
kommunerna med uteblivna markan-
visningar och ännu sämre samarbete. 

I denna rapport med goda exempel 
har de inblandade inte haft någonting 
emot att framträda med namn och 
bild. Och de bidrar generöst med 
sina erfarenheter.  De goda exemplen 
tillhör tyvärr fortfarande undantagen. 
Men med dessa exempel som förebil-
der och inspiration hoppas vi att de 
goda exemplen ska följas av många 
fler. 



FEM GODA  
EXEMPEL



I den förra rapporten intervjuade vi 
företagare i byggbranschen som vittna-
de om orimligt långa planprocesser.  
Men de ville vara anonyma, ingen 
vågade framträda med namn eller bild. 
Rädslan för att frispråkigheten skulle 
straffa sig i form av uteblivna markan-
visningar var uppenbar. Ett förhållande  
som i sig speglar det mindre goda sam- 
arbetsklimatet.
Men i den här rapporten har alla låtit 
sig både intervjuas och fotograferas. 
Här öser snarare byggarna och plan-
handläggarna lovord över varandra. 
Man berömmer både kompromissvilja 
och kompetens.
Vi skriver om fem projekt som har  
projekterats på rekordkort tid:
• Swedbanks nya huvudkontor i 

Sundbyberg
• förtätning i ett bostadsområde i 

Midsommarkransen
• studentbostäder på Kungliga 

Tekniska Högskolans campus
• ombyggnad av ett helt kvarter kring 

Gallerian i Stockholms city – Urban 
Escape

• Tvärbanans förlängning från 
Hammarby sjöstad till Saltsjöbanans 
station i Sickla.

Projekten är sinsemellan olika, men  
alla har ett gemensamt. Här har bygg-
herrar, byggföretag, kommunala plan-
handläggare, länsstyrelsen och andra 
inblandade arbetat intimt tillsammans 
– och det har gått smidigt.

5
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SWEDBANKS HUVUDKONTOR  I SUNDBYBERG

Engagerad kommun 
och actionfilm satte 
fart på jättebygge i 
Sundbyberg
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När man ser det enorma kontorskomplexet 
tror man inte att det är möjligt. På bara tre 
år planerades och byggdes Swedbanks nya 
huvudkontor i Sundbyberg. 

Kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren (S) pekade med hela handen, detta 
skulle prioriteras. Kommunen ville ju gärna 
ha 2 500 nya arbetsplatser.

Exploaterings- och näringslivsdirektören  
Lars-Herman Larsson beredde vägen,  
bland annat genom att få SL att dra om 
sträckningen för Tvärbanan.

Projektledare Daniel Markström tog till det 
ovanliga greppet att producera actionfilmer 
för att göra hantverkarna extra engagerade.



l11     

F
O

T
O

: A
D

A
M

 M
Ö

R
K

NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

1. Ligg steget före hela tiden.

2. Kommunicera visionen till varenda en av de 
inblandade.

3. Se till att kommunledningen pekar med 
hela handen.
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– Vi kontaktade kommunen redan 
innan vi hade skrivit kontrakt med 
Swedbank och sa att vi har det här 
på gång. Vi sa också att en förutsätt-
ning för att vi skulle kunna leva upp 
till bankens snabba önskemål om att 
kunna flytta dit var att få en resa som 
går så fort som möjligt. Den får inte 
hamna i byråkratiska långbänkar, 
de interna kommunala processerna 
måste rulla.

– Men vi fick ta till del radikala  
grepp också. Med ett schaktlov kunde 
vi påbörja vissa schaktarbeten sam-
tidigt som detaljplanearbetet pågick. 

Bygglovet togs fram parallellt med 
planarbetets slutfas. Vi handlade till 
och med upp fasadentreprenören 
innan bygglovet var klart. Men vi var 
rätt säkra  på att det skulle gå vägen.
Hur effektiv var den kommunala 
planprocessen?

– Vissa kommunala tjänsterum 
skulle ibland må bra av en rejäl väd-
ring. För tempot är ju inte riktigt all-
tid det som man skulle kunna önska 
sig. Planärenden ska ju dessutom gå 
genom ett antal kommunala instanser 
och det är många som ska tycka till. 
Men detta insåg kommunen och satte 

in en projektledare som såg till att de 
kommunala processerna flöt på bästa 
sätt.

 – Dessutom lockades kommunen 
så klart av att få dit en arbetsplats 
med 2 500 nya tjänstemän.

– Vi fick vår planhandläggare på 
en gång och sedan satte vi oss ner 
direkt och talade om hur vi delar upp 
arbetet på bästa sätt. Vi gick igenom 
tidsplan och alla processer, vilka 
nämnder vi skulle gå upp i. För att 
speeda upp det hela tillsatte jag en 
person från vår sida som skulle vara 
planhandläggaren till hands hela 

Daniel Markström, arkitekturchef för Humlegården Fastigheter 
och ansvarig för bygget av Swedbankhuset var spindeln i nätet. 
Hans uppgift var att ligga steget före hela tiden så att allt gick  
smidigt. Dessutom coachade han hantverkarna med spännande 
grepp så att de skulle känna sig delaktiga i projektet.
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SWEDBANK, SUNDBYBERG

tiden, bistå med underlag och hjälpa 
till med att skriva texter.

– Det handlade hela tiden om att 
förekomma och föregå processer-
na. Att kontakta handläggarna på 
remissinstanserna och till exempel 
säga: ”Om en vecka kommer detta 
ärende till dig. Om du vill ha mer 
information för att lättare kunna ta 
ställning, så tveka inte att ta kontakt.” 
Och att sedan följa upp.

– Det är också viktigt att utnyttja 
alla personliga kontakter som man 
har. Tvärbanan nya sträckning skulle 
ju gå precis bredvid fastigheten och vi 
behövde få till en ändring av trafik-
föringen i en korsning. SL satte sig 
på bakbenen direkt, allt var omöjligt. 
De sade nej, nej och återigen nej. Till 
slut fick kommunens exploaterings- 
och näringslivsdirektör gå högt upp 
i SL:s organisation för att få dem att 
ändra sig. Då var det plötsligt inte 
längre omöjligt. Han förekom också 
Trafikverket och länsstyrelsen i god 
tid, ringde och förberedde dem på 
ärenden som var på gång. Det var ett 

riktigt lagarbete.
Det var ju ett jättestort hus som 
skulle byggas. Det var förstås många 
överklaganden från kringboende och 
grannar?

– När kommunen kallade allmän-
heten till ett första samråd kom inte 
en enda person! Det kom inte in ett 
enda överklagande. 
Kände du att du hade kommunled-
ningens stöd?

– Projektet var naturligtvis 
mycket viktigt för kommunen. 
Kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren sa till mig i ett tidigt skede 
att om det uppstod något problem 
så skulle jag ringa honom. Men det 
behövde jag aldrig göra, allt flöt på 
hela tiden. 
Vilka är nycklarna för att det ska 
fungera så här bra?

– Bra, engagerade personer som 
jobbar åt samma håll kan flytta berg! 
Ett problem i branschen är att det 
är så vattentäta skott mellan olika 
aktörer. Då är byggherrens roll bland 
annat att kommunicera till alla vad 
det är för vision och värdegrund som 
gäller i projektet. Det lade jag ner 
väldigt mycket tid och kraft på.

– Min största utmaning var kanske 

hur jag skulle få alla 300 hantverkarna 
från 20 nationer att se visionen och 
förstå projektets mål.
Hur gjorde du?

– Jag höll ett flertal presentationer 
och berättade för alla om projektet 
och dess ambitionsnivå. På en stor 
vägg vid byggbodarna satte vi upp 
en enorm vepa som visade hur huset 
skulle se ut när det var klart. Även 
de som medverkade i tidigt skede, 
eller bara var där under en kort tid, 
skulle få se vad det var vi höll på att 
bygga. Vi försökte också skapa en 
arbetsplats som lyste över mängden, 
som exempelvis att fixa ett kafé för 
hantverkarna. 

– Dessutom gjorde vi små filmer 
under byggtiden och hade film-
visningar för hantverkarna. Med 
filmaffischer, popcorn och läsk. Cool 
musik, hantverkare filmade i slow 
motion, action och specialeffekter … 
Man måste ju ha lite kul!

– Men trots att det var ett humo-
ristiskt inslag så fanns det en seriös 
baktanke att bygga gemenskap bland 
hantverkarna. Eftersom vi la upp 
filmerna på Youtube så kunde de även 
visa filmerna för familj och vänner – 
vilket många gjorde.

Filmerna som Daniel Markström gjorde finns på Youtube, sök på Swedbank HQ 
eller gå in på https://www.youtube.com/watch?v=4zAA2EQ9SWM.
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– Man löser väldigt lite vid arbets-
borden, problemen löser man i möten 
med människor. När många personer 
med olika bakgrund och infallsvinklar 
är inblandade måste alla veta varför 
vi gör det här, varför vi ska engagera 
oss i detta.
Hur kändes det att få det här ansva-
ret av staden?

– Det är tacksamt att arbeta åt en 
kommun som så tydligt vill växa och 
ta ansvar i samhällsutvecklingen. 
Kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren gjorde också klart för sina 
tjänstemän att de skulle prioritera 
Swedbanks huvudkontor.
Vilken var din roll?

– Jag höll ihop stadens organisa-
tion i projektet och ansvarade för alla 
externa kontakter. Jag förhandlade 
bland andra med SL och Trafikverket 
med vilka jag genom årens lopp 
byggt konstruktiva relationer. En 
av svårigheterna var att Tvärbanan 

skulle gå precis utanför och vi ville 
ha en ändring av sträckningen. Jag 
tog de diskussionerna med SL, vilket 
resulterade i att tekniken fick ta ett 
steg tillbaka. 
Hur var samarbetet med 
länsstyrelsen?

– Det gick bra. Länsstyrelsen för-
stod direkt att detta var Sundbybergs 
viktigaste projekt. Jag försökte föregå 
processen hela tiden, gjorde så mycket 
som möjligt i förväg, förberedde mar-
ken för ärendena, så att säga. 
Och hur var samarbetet med 
Humlegården?

– Jag hade stort förtroende för dem 
och de levde upp till det med råge. 
Daniel Markström kunde konsten att 
entusiasmera alla på bygget. Jag har 
nog inte varit med om något liknan- 
de. Det blev ett hundraprocentigt 
engagemang hela vägen, från alla 
inblandade.
Planarbetet gick smidigt. Skälet?

– Vi samlade hela den kommunala 
ledningsgruppen direkt och talade 
om att projektet kommer att inne-
bära att alla i organisationen måste 
prioritera detta, oavsett vad de håller 
på med i övrigt.

– Det är viktigt att planhand- 
läggare har en bra ledning så att de 
gör det de ska. Det handlar inte om 
att förverkliga sig själv utan att för-
verkliga ett politiskt beslut. Det här 
är en managementfråga.
Vilka är kriterierna för ett snabbt  
och lyckat byggprojekt?

– Allra viktigast är en tydlig mål-
bild. Sedan handlar det om att förar-
beta och man måste ha framförhåll-
ning. Därutöver är det viktigt att göra 
saker så parallellt man kan. Helst ska 
man sitta i två möten samtidigt, med 
fullt fokus. Man ska utnyttja alla  
25 timmar om dygnet. Man kan 
använda lunchen också, arbetsluncher 
kan aldrig vara fel.

SWEDBANK, SUNDBYBERG

Stopp i planprocessen hade varken ban-
ken eller byggherren tid med att vänta på. 
Det var många parter att förhandla med. 
Det delikata uppdraget att vara stadens 
projektansvarige för det stora bygget  
gick till dåvarande exploaterings- och 
näringslivsdirektören, numera konsulten, 
Lars-Herman Larsson.

   
F

O
T

O
: A

D
A

M
 M

Ö
R

K

   
F

O
T

O
: A

D
A

M
 M

Ö
R

K



NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BYGGANDE l15     

SWEDBANK, SUNDBYBERG

– Att vi överhudtaget var ett alter-
nativ för flytten av huvudkontoret 
för Sveriges största bank var stort. 
Sundbyberg är en gammal indu-
stristad och kanske inte den första 
platsen man tänker på. Dagen innan 
vi skrev kontrakt med bankens vd 
Michael Wolf hade Dagens Nyheter 
en stor artikel med förslag på möjliga 
platser för Swedbanks huvudkontor. 
Sundbyberg var inte ens med på den 
kartan. 

– Men i och med att Swedbank 
flyttat hit har staden nu blivit ett 
viktigt finansiellt centrum. Dessutom 
fick vi 2 500 nya tjänstemän rakt ner i 
vår stadsmiljö med allt vad det inne-
bär av konsumtionskraft.
Hur viktigt är det att få hit företag?

– Vår ambition är att växa och det 
gör vi. Sundbyberg är den kommun 
som har vuxit snabbast i landet med 
fyra procents tillväxt om året. Jag 

hoppas att det faktum att Swedbank 
flyttat hit kommer att innebära att 
fler företag följer efter. 
Du var personligen engagerad i pro-
jektet. Är inte det en ovanlig roll för 
en kommunstyrelseordförande?

– Inte för mig. Jag tycker 
att det är viktigt att 
ha en dialog med 
byggföretagen. De 
ska kunna nå mig 
direkt om det skulle 
uppstå problem. I 
slutändan är det jag 
som är ansvarig inför 
invånarna om stadens 
utveckling, då krävs det 
ett personligt engagemang 
i många frågor.  Men jag inser 
att det är annorlunda i en större 
kommun.
Var det total politisk enighet om 
projektet?

– Ja, det var väl förankrat. Det var 
viktigt att banken kunde lita på oss 
hela tiden. Politiska beslut fick inte 
ställa till det.
Fanns det inga kritiska röster i 
staden?

– Det fanns förstås olyckskorpar 
som kraxade, det finns det alltid.  
Några var rädda för att stadens charm 
skulle byggas bort. Men en så här stor 
arbetsplats bidrar snarare till char-
men. Det blir mer stad och mindre 
förort. Mycket mer liv och rörelse, 
mer människor på gatorna.
Det var inga överklaganden, vad 
berodde det på, enligt dig?

– Att vi tidigt sökte upp och 
talade med alla berörda, lyssnade och 
förklarade. Man ska inte underskatta 
betydelsen av att vilja bli lyssnad på. 

– I Sundbyberg gör vi något som 
jag tycker att Stockholmspolitikerna 
borde bli mycket bättre på, vi talar 
direkt med medborgarna om för-
delarna med tillväxt. Om inte vi 
politiker kan förklara fördelarna med 
tillväxt, varför ska då medborgarna 
tycka att det är viktigt att det byggs? 
Man ska söka upp människor där 
de finns. Det är inte konstigt att det 
blir överklaganden efter byråkratis-
ka samrådsmöten där ingen förstår 
någonting och alla bara känner sig 
dumma efteråt.
Vad har ni dragit för lärdomar av det 
här projektet?

– Vi hittade några tidsbovar och 
förbättringsområden i organi-

sationen. Nu har vi gjort 
en omorganisation 

och planenheten 
ligger direkt under 
kommunstyrelsen 
där den exekutiva 
makten finns. Det 
ger mer hand-

lingskraft och 
tydligare styrning 

Vad är ditt recept 
för en bra och snabb 

planprocess?
– God dialog, hög närvaro och 

stort intresse. 

Jonas Nygren, kommunstyrelsens ord- 
förande i Sundbyberg, såg personligen  
till att det blev en smidig process. Bygget 
var högsta prioritet för alla i kommunen 
som var inblandade i projektet. Troligen  
en bidragande orsak till att det gick så 
snabbt.

– Politiska 
beslut fick 
inte ställa  

till det.
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HYRESLÄGENHETER I MIDSOMMARKRANSEN

Grannarna fick en 
lekpark – och lät  
bli att överklaga

7  
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På en kulle i Midsommarkransen står hus 
med hyreslägenheter, byggda på 1940-talet. 
De kallades barnrikehus för att de var  
byggda för arbetarfamiljer med många barn. 
Stockholmshem ville förtäta och byggde sex 
nya hus med sammanlagt 86 lägenheter. 
Planprocessen tog 15 månader och är det 
snabbaste projekt som arkitekten Sören 
Eriksson någonsin varit med om.  
Ett skäl var att grannarna inte överklagade.  
Det i sin tur handlade om förebyggande 
arbete. Stockholmshems Calle Wikerman 
och planhandläggaren Torbjörn Johansson 
kontaktade helt enkelt grannarna i god tid 
för att få deras synpunkter. 
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NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

1. Förebygg överklaganden genom att lyssna 
på grannarna och erbjud dem förbättringar i 
området.

2. Var klar över rollfördelningen och respektera den.

3. Gör en tidig och snabb identifiering av riskerna.
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– Vi ritade en hustyp i ett material 
som passade ihop med husen från 
1940-talet. Vi arkitekter hade en 
direkt dialog med planarkitekten 
kring detta. Vi föreslog efter några 
omtag att bygga husens fasader i cor-
tén, ett gediget material i plåt som 
rostar av sig självt och som stämde 
fint ihop med tegelhusen. 

– Och så skulle det med hjälp av 
de nya husens placering kunna skapas 
fina omslutna gårdar på platser där 

det tidigare bara var otillgängliga 
branta slänter beväxta med sly.
Hur fungerade dialogen med 
planarkitekten?

– Det var väldigt enkelt. Det här 
är det snabbaste projekt jag har varit 
med om i Stockholm, det tog ett och 
ett halvt år. Vi hade en mycket bra 
dialog som förde processen framåt 
hela tiden. Och de litade på oss, det 
var viktigt. De litade till och med på 
att metallen cortén i fasaden skulle 

fungera, trots att detta var de första 
flerbostadshusen i Norden med den 
typen av fasadmaterial. 

– Några av hyresgästerna blev så 
intresserade av nybygget att de ställde 
sig i kö för internbyte. 
Vad har du för erfarenheter av sam-
arbete med planarkitekter i tidigare 
projekt?

– Det fungerar bra i många fall, 
men jag har tyvärr också varit med 
om handläggare som inte kan till-
räckligt mycket själva utan gör varje 
fråga till en korridorfråga. Allt måste 
förankras bakåt och uppåt i organisa-
tionen för att de helt enkelt inte vågar 
fatta egna beslut. Det är frustrerande 
för oss arkitekter när de inte kan 
bedöma det de ser. 
Hur är en bra kommunal 
planhandläggare?

– En kunnig beställare. Det är man 
inte om man bara sitter på läktaren 
och bedömer. De ska ställa frågor, 
men de måste kunna svara också. 
Vad kännetecknar ett lyckat projekt?

– Balanserade byggherrar, kunniga 
planhandläggare, duktiga arkitekter 
och kloka grannar!

MIDSOMMARKRANSEN

– Det handlar om ett förebyggande 
arbete. Det hade säkert varit annor-
lunda om det kommit ett helt annat 
företag och byggt där. Men det var vi 
som ägde de husen också. 

– Innan det offentliga samrådet 
kontaktade vi samtliga grannar och 
frågade om de önskade sig något nytt 
till området samtidigt som vi byggde 
nya hus. De ville ha bättre lekplat-
ser och en ny bred trottoar. Och det 
fixade vi. 
 

Vad är nyckeln till ett snabbt och 
lyckat projekt?

– Att alla inblandade är beredda 
på att det kommer att bli ett givande 
och ett tagande, och att man snabbt 
identifierar riskerna.

– Att man gör en tidig analys och 
snabbt ser problemen och tar tag i 
frågorna innan de uppstår. Dessutom 
är det mycket personberoende hur vi 
får fram projekten. Och så måste man 
vara envis som jag, annars går det inte.
 

Så du är nöjd med planhand- 
läggarna?

– I det här projektet gick det före-
dömligt bra. Men det är inte alltid 
så. Problemet är tyvärr kompetens-
brist. Många är unga och har ingen 
erfarenhet. Men det kan ju inte de 
hjälpa. Jag tycker att de ska ha ett lär-
lingssystem, precis som på byggena. 
En biträdande planhandläggare kan 
lära sig under några år innan han eller 
hon får ta klivet in och ha eget ansvar 
för ett projekt.

Stadens planhand-
läggare sa nej till 
det första förslaget. 
Då bad Stockholms-
hem arkitekten 
Sören Eriksson på 
Brunnberg & Fors-
hed att rita något 
riktigt spännande.

Det var inte så svårt att förtäta i Midsommar-
kransen eftersom det inte fanns några upp-
rörda grannar som överklagade. Stockholms-
hems chef för fastighetsutveckling, Calle 
Wikerman, lyssnade på grannarna och lät 
dem vara med i utformningen.
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MIDSOMMARKRANSEN
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MIDSOMMARKRANSEN

– Det var viktigt hur husen skulle 
stå i terrängen. Vi prövade ett otal 
placeringar. Det slutgiltiga förslaget 
om hur husen skulle stå kom från 
arkitekterna och Stockholmshem. 
När den processen väl var klar gick 
det snabbt. Alla ville att det här 
skulle gå bra.
Fanns det några problem?

– Inte direkt. Vi hade lite diskus-
sioner med Trafikverket, de var rädda 
för buller från Essingeleden, men det 
visade sig inte vara så störande.
Hade ni några problem med 
grannarna?

– Tvärtom! Jag tror aldrig att jag 
har hört så vettiga synpunkter från 
grannarna som här. Det var konkret, 
sakligt och jättebra och vi tog till oss 
det. Vi kommunala tjänstemän satte 
oss tillsamman med Stockholmshem 
och gick igenom alla synpunkter och 
funderade på om vi från stadens sida 

kunde fixa till deras önskemål och det 
kunde vi. Området blev mycket bättre 
tack vare grannarnas synpunkter.
Vad har ni lärt er av detta?

– Att man verkligen ska lyssna på 
grannarna, speciellt vid förtätningar. 
Det är sällan grannars överklagan-
de leder till att ett projekt stoppas, 
det försenas bara. Vi måste förklara 
att förtätning också kan innebära 
upprustning. Om vi rustar upp våra 
parker till exempel, så får grannarna 
någonting tillbaka. 
Hur var samarbetet med arkitekterna 
och byggherren?

– Jättebra! Vi har jobbat ihop med 
de här arkitekterna förut och känner 
varandra så väl så att vi kan säga vad 
vi tycker även om vi har olika åsikter, 
det är viktigt. 

– Om jag hyr in en plankonsult är 
det för att få ett bollplank, förutom 
allt administrativt stöd. Det får gärna 

vara någon som säger emot vilket ger 
ett mervärde – det gör inte någon 
som håller med.

– Byggaren Stockholmshem vill 
bygga bra. De har ett kvalitétstänk. 
Det har inte alla.
Hur gick samarbetet med 
länsstyrelsen?

I det här fallet gick det bra. Men 
både de och Stadsmuseet som ofta 
ska säga sitt i planeringen av nya hus 
glömmer bort att vi faktiskt håller på 
och skriver nutidshistoria. 
Vad anser du vara nyckeln till snabba 
processer? 

– Att man äger projektet tillsam-
mans tills det är klart även om man 
kommer från olika håll. Att alla vet 
sina roller och respekterar varandra. 
Vilken är din roll?

–  Jag är anställd av Stockholms 
skattebetalare och företräder dem, 
förutom min myndighetsutövning.

För planarkitekten Torbjörn Johansson  
gick samarbetet under planeringen av de 
nya husen problemfritt. Det var också en 
fördel att ha jobbat ihop med arkitekterna 
förut, man kände varandra väl. 

”Jag är  
anställd av 
Stockholms 

skatte- 
betalare och 
 företräder 

dem”
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URBAN ESCAPE I STOCKHOLMS CITY

Bra samarbete med  
staden snabbar upp  
planarbetet 7  
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Det ska byggas ett helt nytt stadsrum runt Gallerian mitt i 
Stockholms city, en ny inomhusstad med fem fastigheter, fyra  
gator och två torg mellan Hamngatan och Brunkebergs torg.  
Urban Escape ska stå färdigt 2018. Den snabba planprocessen 
berodde enligt planarkitekten Anders Berg på att byggarens vision 
låg på rätt nivå. Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter bestämde 
sig tidigt för att se staden som självklar samarbetspartner i den 
stora omvandlingen av kvarteret.
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URBAN ESCAPE I STOCKHOLM CITY

– Vi måste samarbeta i ett så här 
stort projekt. Och vilken är den 
självklara partnern i sammanhanget? 
Jo, Stockholms stad. Vi tänkte att vi 
båda borde ha gemensam målsätt-
ning. Och det visade sig att vi hade 
det. Väljer man att se staden som 
motpart i ett så här stort projekt så 
har man en knepig resa framför sig. 
Vi bestämde oss helt enkelt för att 
jobba tillsammans med staden mot 
samma mål. 
Hur var er strategi för att få snurr på 
planprocessen snabbt?

– Vi ville förstå processen så snabbt 
som möjligt. Så vi tog reda på vad det 
fanns för drivkrafter och var de poli-
tiska motsättningarna låg. Vi träffade 
både politiker och tjänstemän för att 
få hela bilden klar för oss. Nästa steg 
var att hitta de gemensamma näm-
narna för att kunna gå vidare.

Blev det enklare då?
– Ja, men det går inte i en hand-

vändning. Historiskt har det motar-
betats från bägge sidor. Att det har 
gått så bra i den här processen beror 
på att vi tog oss tid att bygga upp ett 
förtroende för varandra. Vi bestämde 
oss tidigt för att staden är vår bästa 
vän. Jag tror på samarbete och på att 
prata med varandra.
Var ni ense med staden i allt?

– Nej, vi hade inte alltid en sam-
syn, men i takt med att man märker 
att den andra parten håller vad den 
lovar så blir det ganska bra. Jag tror 
inte på att man som fastighetsägare 
har tur eller otur med olika plan-
handläggare, som det ibland sägs, 
utan det blir vad man gör det till. 
Även vi har ett ansvar. 

– Det är dock ett bekymmer att 
staden har så många olika avdelning-

ar inblandade i samma ärende. När 
exploateringskontoret, trafikkontoret, 
stadsbyggnadskontoret och fastig-
hetskontoret alla är med är det svårt 
att veta om de är synkade. 
Hur gick samarbetet med 
länsstyrelsen?

– Jag måste säga att min för-
ståelse för deras roll verkligen har 
fördjupats under det här arbetet. 
länsstyrelsens roll, liksom vår, är att 
utveckla Stockholmsregionen. Men 
Länsstyrelsen är även en myndig-
het, det måste man ha klart för sig. 
Att samarbeta med dem handlar 
om att förstå deras utgångspunkter. 
Deras roll här har varit att ta vara på 
riksintressena.
Vad är framgångsfaktorn för ett bra 
projekt?

–  Gemensamt mål, gott humör, 
tillit och en jäkla massa jobb. 

Vi vill skapa en stad där vi kan andas. En 
levande plats där innovation stimuleras 
och talanger tillvaratas. Vi vill skapa en 
ny sorts urbanitet. Så står det på AMF 
Fastigheters hemsida. Och vd Mats  
Hederos insåg tidigt att ett så här stort 
kvarter kan man inte förvandla på egen 
hand. Han bestämde sig för att se staden 
som medpart i stället för motpart.
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URBAN ESCAPE I STOCKHOLM CITY

– Det är så många olika intressen 
inblandade och mitt jobb är att väga 
dem mot varandra. Arkitekter och 
byggare får gärna ha drömmar och 
visioner, men de måste ligga inom 
rimlighetens gräns. 

– Ibland kritiseras staden för 
att vi tar för lång tid på oss, men 
då har byggherren ofta en otydlig 
eller orealistisk bild, av det man vill 
genomföra. 

– Men det gällde inte AMF 
Fastigheters omvandling av det här 
kvarteret. De visste exakt vilken nivå 
de skulle lägga sig på. De fastighetsä-
gare som har fastigheter inne i city för 
så här stora värden måste helt enkelt 
vara professionella.
Hur gör man en planprocess för ett så 
här stort projekt?

– Min ambition var att vara väldigt 
tydlig väldigt tidigt. Och det är vik-
tigt att skilja på stora och små frågor 
i ett tidigt skede. Jag gör en snabb 
analys tidigt av vad som är viktigast.
Fungerade det här?

– Ja, det fungerade mycket bra. Det 
är ju lite speciellt att omvandla ett 
sådant här kvarter, gamla Klara har ju 

en speciell historia också. Vi började 
på ruta ett tillsammans med AMF 
Fastigheter och de tre arkitektkonto-
ren som ritade husen.  
Hur bidrog ni från staden till den 
snabba processen?

– Vi från stadsbyggnadskontoret 
jobbade i par med exploateringskon-
toret och det fungerade mycket bra i 
det här kvarteret. För att ett projekt 
ska ha framgång är förutsättningen 
att vi går hand i hand. Steg ett är att 
göra ett gemensamt projekt av det.
Brukar ni arbeta så för att effektivi-
sera planarbetet?

– Inte alltid! Och det här är ett 
klassiskt dilemma, en svår lednings-
fråga. Staden vill också göra bra mar-
kaffärer. Exploateringskontorets roll 
är, bland annat, att göra bra mark- 
affärer när de säljer stadens mark, och 
stadsbyggnadskontoret ska bygga en 
bra stadsmiljö. Det är av naturliga 
skäl till viss del motsägelsefullt. Då 
gäller det att hitta den gemensamma 
nivån.
Fick du någon hint av politikerna i 
Stadshuset vad de ville med den här 
delen av Stockholms city? 

– Ja, men till viss del får man läsa 
mellan raderna. Vi vet ju till exempel 
att de vill återskapa ett mer levande 
city som ska befolkas.
Blev det några överklaganden?

– Nej, inga alls. Alla runt omkring 
har egentligen samma intressen. 
Och alla vet att värdet stiger på allas 
fastigheter om Brunkebergs torg lever 
upp.
Såg du något annat hot?

– Jag trodde att förändringen av 
stadens siluett skulle bli en stor fråga, 
och det blev det, men vi lyckades 
hantera den.
Vilka är kriterierna för en lyckad 
planprocess?

– Konsensus. Om det ska bli något 
så måste man enas, om man inte enas 
så blir det ingenting!

– Man måste lita på andra. Inte 
lägga sig i deras frågor utan lita på att 
de sköter dem.

– Vår roll som planarkitekter är att 
lotsa ett projekt genom hindren. Ett 
sätt att skynda på processerna är att 
vara generös med lotsandet från vår 
sida.

Det är ett stort projekt att omvandla ett citykvarter till ett nytt 
stadsrum. Anders Berg var ansvarig planarkitekt. Han säger att 
stadsbyggnad på den här nivån handlar om både drömmar och 
kompromisser och hans roll var att lotsa projektet över hindren.
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Tatjana Joksimovic är länsstyrelsens 
planchef. Hon betonar att det är viktigt 
att ta hänsyn till kulturmiljövärden när 
man arbetar med innerstaden. Men hon 
har också lätt att sätta sig in i motparter-
nas perspektiv i en planprocess eftersom 
hon själv är arkitekt i botten och har ar-
betat som byggentreprenör, forskare och 
kommunal stadsplanerare.

Vilken roll har länsstyrelsen haft i 
den här processen?

– Vår övergripande roll är alltid 
att ha ett helhetsperspektiv. I det här 
projektet har uppgiften varit att lotsa 
kommunen och de övriga aktörerna 
framåt.
Vad måste man ta hänsyn till när 
man gör en ombyggnad i innerstan?

– När man bygger om i Stockholms 
city måste man ta särskild hänsyn till 
de värden som redan finns på platsen, 
det handlar både om stadens silhuett 
och om hur det ser ut runt omkring. 
Vår uppgift var att se vilka effekter de 
nya till- och ombyggnaderna får och 
hur de passar in i den bebyggelse som 
redan finns i stadsdelen. Det är också 
viktigt att ställa krav på högkvalitativ 
arkitektur. 

Är det viktigare att ta sådana hän-
syn i city än i ytterområdena?

– Det är olika sorts krav. Man 
utgår alltid ifrån den unika platsens 

förutsättningar och 
det är naturligt-

vis skillnad 
mellan en 
äldre stads-
miljö och 
ett nyare 
område i 
ytterstaden. 

Man måste 
ta hänsyn till 

de värden som 
tidigare stockhol-

mare lämnat efter sig.  Men 
det är också en utmaning att skapa 
nya värden som kan bli minst lika bra 
för kommande generationer. 
Hur ser du på omvandlingen av ett så 
här stort kvarter?

– Det pågår flera omvandlingar 
just nu i Stockholms city. Det här är 
ett av de större. Jag tror att det är bra 
för staden med genomtänkta föränd-
ringar. Mötesplatser behövs och jag 
tycker att det här nya kvarteret möter 
upp mot dagens krav och behov i en 
tät stadsmiljö.

Fanns det någon speciell utmaning 
under den här planprocessen?

– Det fanns ett antal knäckfrå-
gor. Det handlade bland annat om 

– Mitt  
uppdrag är 
att  effektivi-
sera plan- 

arbetet.

URBAN ESCAPE I STOCKHOLM CITY
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höjden på husen. Men där gjorde 
både stadens handläggare och AMF 
Fastigheter ett bra arbete tidigt i 
processen så att vi snabbt kunde gå 
vidare. Jag upplevde att alla verkligen 
gjorde sitt bästa för att snabba på.
Vilka är framgångsfaktorerna för en 
snabb planprocess?

– Det är bra att kalibrera tidshori-

sonterna redan från början så att alla 
har realistiska förväntningar. Men 
det är kommunens planhandläggare 
som håller i taktpinnen.

– Kompetens, erfarenhet och 
kontinuitet hjälper alltid till, så klart. 
Och det är viktigt med tillit.

– Det är också viktigt att fastig- 
hetsägaren har ett långsiktigt per-

spektiv. Det är skillnad på den som 
bara bygger och sedan lämnar över 
till någon annan att förvalta och på 
dem som både bygger och tar hand 
om förvaltningen. 
Hur kan ni som är ansvariga på läns-
styrelsen medverka till att  
snabba upp planprocesserna?

– Jag började arbeta här för åtta 
månader sedan och mitt uppdrag är 
att effektivisera planarbetet. Vi är 
medvetna om våra svagheter och vad 
vi behöver bli bättre på. Ett mål är att 
korta handläggningstiderna. Det ska 
inte behöva ta mer än tre veckor för 
90 procent av våra planer på samråd. 

– En nyckel på vägen dit är att i ett 
tidigt skede ta kontakt med kom-
munerna och identifiera de knepiga 
frågorna i förväg så att det blir så 
smidigt som möjligt i slutänden. Man 
kan inte förutse allt, men mycket kan 
man förebygga.

NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

1. Kalibrera tidshorisonterna från start. 

2. Utgå ifrån att motparten är en medpart.

3. Planarkitekten tar taktpinnen och är lots  
genom hela projektet.

MALMTORGSGATAN 8
BYGGSTART: Aug 2014
INFLYTTNING: Juli 2016

BRUNKEBERGSTORG 4–10
BYGGSTART: Okt 2014
INFLYTTNING: Mars 2017

MALMSKILLNADSGATAN 32
BYGGSTART: Q3–Q4 2016
INFLYTTNING: Q1–Q2 2018

REGERINGSGATAN 23–29
BYGGSTART: Jan 2016
INFLYTTNING: Mars 2018

REGERINGSGATAN 13–19
BYGGSTART: Juli 2015
INFLYTTNING: Juli 2017

URBAN ESCAPE I STOCKHOLM CITY
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Bristen på studentbostäder i Stockholm är 
skriande men det syns en ljusning. Drygt 
600 studentlägenheter planeras stå klara på 
KTH:s campus redan 2017. Men då ville det 
till en handläggning som var snabbare än 
vanligt. 

Einar Mattsson är byggherre för 270 av  
lägenheterna och projektledaren Jan Pechan 
har aldrig varit med om en så snabb pro-
cess. Han lovordar stadens och länsstyrel-
sens kunniga handläggare som har sett till 
så att ingenting har stoppat upp det hela. 

Det har varit många inblandade och 
alla har haft stor respekt för varandras 
kompetenser. 

STUDENTBOSTÄDER PÅ KTH:S CAMPUS

Konsten att 
kompromissa ledde 
till rekordsnabb 
process
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STUDENTBOSTÄDER PÅ KTH:S CAMPUS

–  Det är unikt, allt har bara rullat 
på. Och det har inte heller varit några 
överklaganden.
Vad har det berott på?

– En viktig orsak är att just de här 
planhandläggarna kan sin sak väldigt 
bra. De har haft framförhållning, 
inte bara haft koll på vad som sker i 
stunden utan också hela tiden vetat 
vad som ska hända veckan därpå.  

– De har förvarnat oss om sådant 
som kan dyka upp och då har vi haft 
svaren klara redan innan, det har 
aldrig behövt bli formella frågor. 

– Det har naturligtvis kommit syn-
punkter från olika håll, till exempel 
från SL, men planhandläggarna har 
bett oss om underlag i god tid och vi 
har tagit in experter som har hjälpt 
till. Det har gjort att planhandlägga-
ren har känt sig trygg och att proces-

sen aldrig har hackat. 
– En annan viktig faktor var att 

politikerna är väldigt ivriga 
att få fram de här bostä-
derna. Det gör att alla 
inblandade kände sig 
triggade. 
Det är flera olika 
riksintressen i 
området. Var ni 
oroliga för att de 
skulle kunna försena 
eller stoppa?

– Vi har varit medvet-
na om detta. Därför har det 
varit lätt att ställa upp och ta fram 
underlag när staden och länsstyrelsen 
frågade. Projektet är utformat med 
hänsyn till Nationalstadsparken till 
exempel. Vi var beredda på synpunk-
ter. Det har handlat om höjden på 

husen till exempel. Vi har också tagit 
hänsyn till att träd ska bevaras och 

lyssnat till SL:s oro för buller.
Hur identifierar du ett 

bra projekt?
– Inga överkla-

ganden, politisk 
enighet, att det 
finns ett behov 
som alla parter 
accepterar.

– Dessutom 
respekt för varandras 

yrkesroller. Om till 
exempel planhandlägga-

ren frågar efter ett underlag så 
ska vi inte ifrågasätta det utan bara 
leverera. Vi måste lita på att deras 
bedömning av att det är viktigt är 
rätt. 

– Tillit är nyckeln, helt enkelt. 

Jan Pechan, projektledare på byggföretaget Einar Mattsson och 
ansvarig för byggandet av studentbostäderna, har arbetat länge i 
byggbranschen, men aldrig varit med om att någon planprocess 
gått så här snabbt, helt utan dröjsmål.

– De här 
planhand-
läggarna 

kan sin sak 
väldigt  

bra.
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STUDENTBOSTÄDER PÅ KTH:S CAMPUS

– Vi befarade att 
det skulle kunna 
bli problem med 
överklaganden med 
anledning av när-
heten till Kungliga 
Nationalstadsparken, 
men så blev det alltså inte.

– Vi gjorde mycket i före-
byggande syfte. Vi hade Stadsmuseet 
på plats flera gånger och gick igenom 
hur den nya bebyggelsen skulle kunna 
anpassas till den kulturhistoriskt 
intressanta hovjägarbostaden som 
fanns på platsen. Vi anlitade flera 
landskapsarkitekter, en som tillsam-
mans med antikvarien gjorde den 
viktiga landskaps- och kulturmiljöut-
redningen och en som arbetade med 
gestaltning av själva utemiljön kring 
de föreslagna byggnaderna. Vi hade 
också en kontinuerlig dialog med 
länsstyrelsen och SL.
Vad gjorde ni för att skynda på?

– Vi var två planarkitekter som 
arbetade med planen, Julia Nedersjö 
och jag själv. Vi delade upp arbetet 
och det var väldigt lyckosamt och 
bidrog till att effektivisera processen. 

Så borde vi arbeta 
oftare då det är 
möjligt.

– Vi arbetade 
proaktivt för att 

hålla tidplanen. Vi 
identifierade tidigt 

de avgörande riskerna 
och drev på för att dessa 

skulle utredas och lösas i tid. 
– Vi drev också på för att få mate-

rial från byggherrar och arkitekter 
inlämnat i tid och jag upplevde aldrig 
att det var något problem att få det. 
Vi gjorde tidigt en lista över vilket 
material i form av skisser, illustra-
tioner, ritningar och utredningar som 
vi behövde och när de skulle lämnas 
in, för både granskning och slutlig 
inlämning. En förskjuten inlämning 
innebär en förskjuten tidplan och det 
var alla inblandade medvetna om.  
För att spara tid tog vi också in plan- 
konsulter för att göra mindre krävande 
men tidsödande uppgifter.
Vad är skälen till att det gick så fort, 
tror du?

– Ett skäl var att det inte kom några 
överklaganden. Detta var förhopp-

ningsvis en följd av en väl genomförd 
planprocess, men berodde även på att 
det fanns så få boende i närheten. De 
som fanns accepterade uppenbarligen 
förslaget. 

– En annan sak som jag tror spelade 
in var att det var få aktörer inblan-
dade och att alla hade en gemensam 
målbild.

– Ett annat skäl är att arkitekten 
och byggaren började skissa på husen 
tidigt vilket gjorde att vi kunde 
stämma av med bygglov snabbt. 
– Det här projektet stämmer väl 
överens med vad staden vill och de 
strategier som finns i den så kallade 
Promenadstaden, översiktsplanen 
från 2012, för att koppla ihop sta-
dens delar, fortsätta stärka centrala 
Stockholm och främja en levande 
stadsmiljö i hela staden. 

– Vi hade också en gemensam 
morot, vi vill att husen ska vara klara 
till Studentbostadsmässan 2017.

– Men det allra viktigaste var att 
arbetet präglades av stor tillit från alla 
parter vilket gjorde hela processen 
mycket lustfylld!

Planhandläggaren 
Anna Hall  identi- 
fierade snabbt  
riskerna när  
studentbostäderna 
skulle byggas i det 
känsliga området 
vid KTH.  
Här fanns riks- 
intressen som  
Nationalstads- 
parken och  
Roslagsbanan att  
ta hänsyn till. 

– Projektet 
stämmer bra 
överens med 
vad staden 

vill
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STUDENTBOSTÄDER PÅ KTH:S CAMPUS

– Vi fick veta direkt vilka förvänt-
ningar de hade på oss. De var tydliga 
med hur de ville ha det med vårt 
underlag och framför allt hade de en 
stenhård tidsplan som de höll på. De 
satte kontinuerligt upp nya mål som 
vi tillsammans skulle nå fram till 
inom en viss tid.

– Jag är också mycket nöjd med 
Einar Mattsson. De valdes ut bland 
de elva byggare som ställde upp i vår 
tävling.

– Det fanns ju en del att forcera 
eftersom området både har ett höjt 
kulturhistoriskt värde och en viktig 
natur att bevara. Vi tog, på inrådan 
av planhandläggarna, hjälp av både 
ekolog, byggnadsantikvarie och 
landskapsarkitekt för att underlät-
ta kontakterna med Stadsmuseet 
och länsstyrelsen. Det fanns en 
jägarbostad från 1700-talet i trä, en 
viktig historisk byggnad, som skulle 
bevaras. 
Varför tror du att det gick så fort?

– Jag tror att det allra viktigaste är 
att alla inblandade har en gemensam 
målbild från början. Och att det är 
ordning och reda. 

– En annan framgångsfaktor var 
att alla som var inblandade kände 
press från politikerna, man ville helt 
enkelt få fram många studentbostä-
der snabbt, det var de mycket tydliga 
med.

– Den tredje faktorn är helt enkelt 
framförhållning. Man måste ha 
fantasi nog att förutse allt som kan 
hända i förväg. Det är bättre att 
fråga innan i stället för att invänta ett 

remissvar.

Karin Ahlzén är fastighetsutvecklare på 
Akademiska Hus. Hon är full av lovord 
inför den snabba processen för de nya 
husen på KTH:s campus. Hon berömmer 
stadens planhandläggare.

– Alla  
kände  

pressen från 
politikerna
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– I klartext betydde det att man 
skulle ta hänsyn till bland annat 
värdefulla ekar, spridningssamband, 
buller från Roslagsbanan och en 
jägarbostad från 1700-talet i trä. 
Hur får man förståelse från alla 
parter?

– Genom att på plats förklara 
hur det ligger till. Där är det lättare 
för alla att förstå vad man måste ta 
hänsyn till. Alla stod där och tit-
tade på den oansenliga eken som 
arkitekterna från början inte hade 
förstått skulle bevaras. Men när vår 
kille från naturvårdsenheten för-
klarade att den ingick i ett viktigt 
spridningsområde som hörde ihop 
med Nationalstadsparken så blev det 
självklart för alla. Samma sak med de 
omfattande sprängningarna i berget. 
Alla förstod att omfattande mark- 
och sprängningsarbeten sannolikt 
skulle påverka även de

 kvarvarande träden negativt. 
Vad var det krångligaste?

– Ingenting! Det svåraste brukar 
vara att få med alla parter. Men det 
var inget problem här. Min erfaren-
het är att om man har en bra process 
så brukar alla bli väldigt nöjda med 
resultatet. Akademiska Hus hade 
mycket stor förståelse för riksintresse-
na och när vi förklarade att det måste 
finnas en så kallad grön korridor i en 
viss bredd för växter och djur i områ-
det så ändrade de sina planer.
Hur ser du på din roll i projektet?

– Vi är en kvalitetsgranskande 
myndighet som hjälper kommunerna 
att göra planer som förhoppningsvis 
kan stå sig vid en eventuell prövning i 
högre instans om det skulle behövas. 
Vi använder inte lagstiftningen för 
att slå den i huvudet på kommunerna. 
Men det är inte heller meningsfullt 
om vi bara är snälla och släpper 
igenom allt, då har vi inte hjälpt utan 
stjälpt kommunerna samtidigt som vi 
har försvagat vår roll.

Ni får ibland kritik för att ni försinkar 
planprocesser, vad säger du om det?

– Det stämmer inte! Om man tittar 
på tidsåtgången för olika planproces-
ser så ser man att den tid länsstyrel-
sen varit inne i processen är ofta är 
mycket kort.
Vad tror du är skälet till att det gick 
så snabbt?

– Det fanns en konsensus hos alla 
inblandade aktörer att jobba mot 
samma mål och att vidareutveckla 
värdena utan att skada riksintressena. 
Dessutom fanns det en stor förståelse 
för att det behöver komma till bostä-
der inom KTH-området för att få en 
levande stadsdel dygnet runt.

– Jag beundrar de här unga plan- 
arkitekterna som har sådan pondus 
och integritet. Det var deras förtjänst 
att det gick så fort, det var de som 
gjorde jobbet.
Nycklarna för ett bra projekt, enligt 
dig?

– Att man är beredd att 
kompromissa. 

Det började med en utflykt till en ek-
backe i området där husen skulle stå. 
Det var Kerstin Ainouz, ansvarig för de-
taljplanen från Länsstyrelsen, som tog det 
initiativet. Väl där förklarade hon för alla 
inblandade varför det är så viktigt att  
träden ska stå kvar.

NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

1. Planhandläggarna jobbar i team.

2. Alla förstår poängen med 
riksintressena.

3. Politikerna signalerar att projektet är 
prioriterat.



l32     

   
IL

LU
S

T
R

A
T

IO
N

: G
R

ID
 A

R
K

IT
E

K
T

U
R

 A
B



l33     

FÖRLÄNGNINGEN AV TVÄRBANAN TILL SICKLA STATION

En gemensam vision
och ett handslag gav  
600 meter spårväg
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Tvärbanan förlängs från Hammarby sjöstad till Saltsjöbanans  
station i Sickla. Planärendet tog 17 månader och tågen kommer  
att rulla 2017.

Landstingets trafikförvaltning och Nacka kommun hade tänkt 
precis likadant på var sitt håll och när första mötet hölls var den 
gemensamma bilden glasklar.

Stadsbyggnadsdirektören Gunilla Glantz menar att samsyn 
kring finansieringen är den svåraste knuten att lösa när många 
olika intressenter är inblandade. 

Trafikförvaltningens projektledare Malin Ingemarsson berömmer 
kommunens arbete under detaljplanearbetet. Bra gjort med tanke 
på att det inte projekterats spårväg i Nacka sedan Saltsjöbanan 
byggdes för över 100 år sedan.
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TVÄRBANAN, SICKLA STATION

 – I det här fallet var alla var ense. 
Man bestämde sig, skakade hand och 
satte sig sedan ner och skrev ett avtal. 
Det är ofta här skon klämmer, man 
måste ha en samsyn. Så är det inte 
alltid.
Det låter enkelt, fanns det inga pro-
blem före handskakningen?

– Finansieringen diskuterades. Av 
de båda kommunerna är det Nacka 
som betalar den största biten efter-
som den längsta sträckan går igenom 
Nacka. Men Stockholm har ju också 
nytta av banan. Diskussionen slutade 
med att Stockholm inte behövde 
betala och att Nacka trots allt tyckte 
att det var rättvist eftersom det hand-
lade om en ombyggnad av Nackas 

gator. Det här var avgörande. I andra 
projekt, som till exempel Spårväg city 
har man aldrig lyckats komma över-
ens om vem som ska betala vad.
Fungerade samarbetet med 
länsstyrelsen?

– Inte så bra, de segade, vi fick 
aldrig några besked i första över-
klagandeinstansen. Det är en stor 
organisation och det tog tid.
Vad är viktigast för en snabb process?

– Att man får med politiker-
na tidigt.  Jag tycker att man ofta 
överdriver byråkratin och överkla-
gandena. Men framför allt blir det 
förseningar när man inte är överens 
övergripande om målen i projektet. 
Det är där de stora tidstjuvarna är. Är 

man överens och har det klart med det 
ekonomiska så går det trots de formel-
la processerna ganska snabbt.
Finns det förenklade arbetssätt?

– Man skulle kunna styra upp 
arbetet bättre i de inledande skedena, 
det är en klassiker att man satsar för 
lite kraft då. Det gäller både bostads-
projekt och i infrastrukturprojekten. 
När man väl har bestämt sig och alla 
är med på vilket håll man ska åt, då 
kan det gå fort.
Vad är nycklarna för ett snabbt 
projekt?

– Eldsjälar i all ära, men det är 
viktigt med pragmatiska, kompetenta  
människor på flera ställen som hittar 
varandra.

Skälet till att det gick så fort var att landstinget, Nacka kommun 
och Stockholms stad var överens om att detta var högprioriterat. 
Det menar Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kom-
mun. Eftersom hon har varit biträdande strategichef på trafik-
förvaltningen i landstinget har hon stor erfarenhet av infrastruk-
turprojekt.



NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BYGGANDE l35     

TVÄRBANAN, SICKLA STATION

– Den kommer att vara en mycket 
viktig del av infrastrukturen i kom-
munen. Den ger helt nya möjligheter 
och resandemönster.
Hur kom det sig att det gick så 
snabbt och smärtfritt?

– Det var ett lyckosamt läge efter-
som både vi och trafikförvaltningen 
ville bygga. När vi presenterade vår 
plan på första mötet så hade de tänkt 
precis likadant och där möttes vi. 

– Dessutom har det inte varit några 
som helst politiska motsättningar hos 
oss, tvärtom, det har varit ett priori-
terat projekt. 

– Vi hade också ett mycket lyckat 
samarbete med trafikförvaltningen.
Fanns det inga problem?

– Egentligen inte, utom tiden. Det 
blev lite stressigt på slutet.
Men ni hade ett överklagande som 
försenade hela projektet i åtta måna-

der, var inte det ett problem?
– Ja, det var fem studenter i ett till-

fälligt studentboende som hade  läm-
nat in en överklagan med anledning 
av buller. De bor nära Tvärbanan och 
personligen förstår jag dem, men det 
kändes samtidigt väldigt tokigt efter-
som den här banan är till nytta för så 
många människor. 

– Hade de inte överklagat så hade 
vi kunnat börja bygga i oktober förra 
året redan, nu blir det en fördröjning.
Kunde ni ha gjort något för att för-
hindra det?

– Det är mycket möjligt att vi hade 
kunnat göra det. Vi borde ha tagit 

kontakt med dem i ett tidigt 
skede. Det är en lärdom 

vi får ta med oss. I 
nästa projekt får 

vi fundera på hur 
stor sakägarkrets 
vi har och hur 
vi kan bearbeta 
dem redan innan.

Vilka är dina 
framgångs 

till ett lyckat 
infrastrukturprojekt?

– Att man har politisk 
förankring. Personkemi har också en 
inverkan, man kan inte planera för 
det, men man märker när det funge-
rar. Det blir lyckat också om man är 
överens om finansieringen. 

– Man måste också vara klok och 
förnuftig, ha fantasi och bädda så att 
konflikter inte uppstår. 

– Man vill gärna att ett projekt ska 
ha högsta prioritet, men det kan man 
inte ha på alla projekt, då blir det ju 
ingen högsta prioritering!

– Både vi  
och trafik- 

förvaltningen 
ville  

bygga

Christina Gerremo är i dag biträdande  
chef för exploateringsenheten i Nacka 
kommun och var tidigare projektledare 
för Tvärbanan. Hon menar att trots att 
sträckan kan verka kort är den oerhört 
viktig för Nacka.
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– När Nacka kommun tog initi-
ativet och vi hade vårt första möte 
visade det sig att vi redan hade tänkt 
ungefär likadant på var sitt håll. I och 
med den samsynen var mycket gjort.
Var sträckningen självklar för alla 
parter?

– Ja, både kommunen och trafik-
förvaltningen hade tittat på alterna-
tiva sträckningar, men kunde snabbt 
enas om det förslag som vi nu börjar 
bygga. Utöver kostnad och tid så väg-
de vi in både trafik- och stadsbygg-
nadsaspekter och det tror jag varit 
lyckat för det fortsatta arbetet.   
Varför hade man inte planerat för 
förlängning tidigare?

– Det hade man, men när tunnel-
baneöverenskommelsen fick grönt ljus 
avstannade det lite. Men alla parter 

var övertygade om att en utveckling 
av Tvärbanan behövs. Den finmaski-
ga, lokala infrastrukturen är viktig. 
Tvärbanan bli en länk i området 
med Sickla köpkvarter och många 
arbetsplatser.
Hur var samarbetet med Nacka 
kommun?

– De var på tårna under detaljplan-
arbetet, verkligen, med tanke på att 
de inte är så vana. Det har inte byggts 
spårväg i Nacka sedan Saltsjöbanan 
byggdes för över 100 år sedan. 

– Men de hade gjort en glädjekal-
kyl både kostnads- och tidsmässigt. 
De skrev att det skulle kosta 180 mil-
joner kronor och ta ett år att bygga. 
Tyvärr blev prislappen dubbelt upp 
och kanske tidsplanen också. 

– Men när våra spårexperter kom 

med sin utredning och visade på de 
faktiska kostnaderna så var det inget 
som kommunen ifrågasatte, de litade 
på oss.

– Och tillit är viktigt, de litade 
på oss och vi litade på dem. Vi hade 
gemensamma workshops om både 
mål och eventuella risker och det var 
mycket lyckat.
Tvärbanan kommer delvis att gå 
igenom Stockholms kommun. Är 
det problem när flera kommuner är 
inblandade i samma projekt?

– Det är alltid många parter 
inblandade i den här typen av infra-
strukturprojekt, men det är inte pro-
blem, det är vardag. Förutom de båda 
kommunerna hade vi också kontakt 
med Trafikverket, Fastighetsägarna, 
Stockholms studentbostäder som äger 

Malin Ingemarson är trafikförvaltningens projektledare för Tvär- 
banans förlängning till Sickla. För henne har projektet känneteck-
nats av bra samarbete. Trafikförvaltningen och kommunen hade  
en samsyn och planeringen gick snabbt.
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studentbostäderna, ledningsägare 
med flera. Det är klart att det är lätt-
are att prata med en person än med 
tio, men det ingår i det här jobbet. 
Börjar man göra ett problem av att ha 
dialog med alla runt omkring kom-
mer nog bakslaget ganska snabbt.
Kunde något gjorts bättre?

– Ja, med tanke på att planen blev 
överklagad så skulle man ha identi-
fierat riskerna för överklagande från 
studenterna högre. Nacka kommun 
skulle ha varit tydligare i sin strategi 
om studentbostädernas framtid, om 
de skulle vara kvar eller inte. Även 
kommunikationen kring den här 

frågan kunde ha varit mycket bättre, 
så det blev tydligt för studenterna vad 
som var orsakat av Tvärbanan och vad 
som var kopplat till att deras bostä-
der har ett provisoriskt bygglov. 

– I vår överenskommelse 
med kommunen delade vi 
upp vissa arbetsuppgifter 
mellan oss. Här skulle 
vi lagt mer krut på att 
säkerställa att resurser 
finns tillgängliga och att 
det finns en tydlig tid-
plan att jobba mot. Annars 
faller saker mellan stolarna 
eller blir försenade. 

Vad är nycklarna till ett lyckat 
infrastrukturprojekt?

– En tydlig överenskommelse som 
tidigt sätter ramarna för 

vem som ska göra 
vad. Har man inte 

det och börjar 
bygga ändå blir 
det tjafs om 
allting.

– Att 
projektet är 

förankrat både 
på ”längden och 

tvären” inom res-
pektive organisation. 

Om såväl politiker som 
handläggare är med på vad som ska 
göras kan många svårigheter snabbt 
lösas.

– Det är viktigt med bra resurser 
och kompetens genom hela projek-
tet, från början till slut. Det räcker 
inte med att någon är entusiastisk en 
kvart i början och sedan försvinner 
iväg någonstans.

– Det positiva tänket. Att man 
inte går in för att strida mot varan-
dra i fyra år utan för att samarbeta.

NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

1. Sträckningen är självklar för alla.

2. Gör en stenhård tidsplan.

3. Kommunerna och trafikförvaltningen  
samarbetar bra.

– Projektet 
är förankrat 

både på  
längden och 

tvären
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I vår jakt på goda exempel på fram-
gångsrika projekt med snabba plan-
processer i Stockholmsregionen hit-
tade vi fler än de fem stycken som 
vi går på djupet med i rapporten. 
Här redovisar vi övriga fyra projekt 
som vi identifierat med en snabb och 
effektiv planprocess.

FYRA
EXEM-
PEL  
TILL

TVÄRBANANS FÖRLÄNGNING FRÅN 
GULLMARSPLAN TILL HAMMARBY 
SJÖSTAD

Utbyggnaden av Tvärbanan är ett 
av de bästa exempel som finns för 
samband mellan stadsutveckling och 
infrastruktur. Utbyggnaden gick 
snabbare än planerat och var klar ett 
år tidigare än beräknat.

MOOD-GALLERIAN

År 2009 beslöt fastighetsägaren AMF 
Fastigheter att det slitna Salénhuset, 
invigt 1978, behövde en omfattan-
de ombyggnad. År 2012 lanserades 
gallerian MOOD Stockholm efter 
en snabb planprocess och ett snabbt 
genomförande. Ett stadsbyggnadspro-
jekt med stor ”impact” på stadsmiljön 
i innerstaden.

HANINGETERASSEN

En ny modern bussterminal, lägenhe-
ter, vårdlokaler, biograf och plats för 
service och handel håller på att växa 
fram i Haninge centrum. En snabb 
stadsbyggnadsprocess med kommu-
nen och ett bra exempel på en typ av 
byggprojekt som behövs i många kom-
muner för att utveckla stadskärnan. 

”INFILLPROJEKT” PÅ ÖSTERMALM

Bostäder på Östermalm mellan 
Valhallavägen, Östermalmsgatan, 
Uggleviksgatan och Danderydsgatan. 
I samband med Engelbrektsskolans 
upprustning och ombyggnation gavs 
möjlighet för Stockholms stad att 
exploatera den intilliggande oexplo-
aterade fastigheten och där bygga en 
ny idrottshall och två nya bostadshus. 
Ett ”infillprojekt” på Östermalm där 
många funktioner som idrottshall 
och bollplan löstes för att möjliggöra 
bostäderna.
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För att få in fler, och kanske andra, 
synpunkter och vinklingar på hur 
man kan snabba upp planproces-
serna bjöd vi in medlemmarna i 
Tillväxtgruppen för att tillsammans 
med utvalda specialister från bran-
schen delta i en workshop. 

Det blev en kvalificerad uppställ-
ning av personer på ledande positio-
ner i byggföretag, på arkitektkontor, 

i kommuner och från Länsstyrelsen 
i Stockholm. Diskussionen handlade 
om hur man ska samarbeta bättre i 
framtiden. Deltagarna möts sällan 
under sådana här fria former och 
kreativiteten var på topp. 

Ett mål med övningen 
var att komma fram 
till gemensamma 
insikter om vilka 

problemen är och hur samarbetet 
och förtroendet kan utvecklas inför 
kommande projekt. 

Workshopledare var Björn Haring 
och Johan Brisvall från Elements 
Consulting. Utfallet utgör en viktig 

del i Tillväxtgruppens arbete 
med att hitta nycklarna 

till ett framgångsrikt 
byggande.

WORKSHOP LEDDE 
TILL GEMENSAMMA 
INSIKTER

Man möts 
sällan under 
sådana här 
fria former
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WORKSHOP-DELTAGARNA

Björn Haring, workshopledare,  
Elements Consulting

Johan Brisvall, workshopledare,  
Elements Consulting

Anders Berg, planarkitekt, planerings- 
ansvarig, Solna stad

Bo Bergman, avdelningschef planavd.,  
Stockholms stadsbyggnadskontor

Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör,  
Nacka kommun

Anna Haag, projektutvecklare,  
JM Bostad Stockholm

Kjerstin Skoglund, projektchef,  
HSB Bostad

Peter Lind, fastighetschef,  
Humlegården Fastigheter AB

Marcus Nordlund, projektutvecklare,  
JM AB

Elisabeth Martin, vd,  
Stockholms Byggmästareförening

Louise Schenholm, projektledare,  
Skanska Sverige AB

Josa Lundbäck, vd,  
AB Abacus Bostad 

Magdalena Bosson, länsöverdirektör,  
Länsstyrelsen i Stockholms län

Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter

Lars-Herman Larsson, senior advisor,  
Lars-Herman Consulting

Fredrik Johansson, regionchef  
Stockholm, Jernhusen

Elisabeth Hoffsten, fastighetsutvecklare,  
Fastighets AB Brostaden

Kerstin Ainouz, enheten för planfrågor, 
Länsstyrelsen i Stockholms län

Jan Pechan, Einar Mattsson Projekt

Sören Eriksson, Arkitekt SAR/MSA,  
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Magnus Andersson, samhällsbyggnads-
chef, Botkyrka kommun

Daniel Markström, arkitekturchef,  
Humlegården Fastigheter

Helena Olsson, näringspolitisk analytiker,  
Fastighetsägarna Stockholm

Anna Wersäll, näringspolitisk expert,  
Stockholms Handelskammare

Marianne Andrée, kommunikations- 
strateg, Stockholms Handelskammare

Lotta Andersson, projektledare/utredare,  
Stockholms Handelskammare

Deltagarna fick rangordna ett antal 
förutbestämda framgångsfaktorers 
betydelse för en smidig plan- och 
byggprocess. De fick också rangordna 
förmågan att hantera dessa faktorer i 
Stockholmsregionen. 
Resultatet visade att det finns skill-
nader mellan framgångsfaktorernas 
betydelse och förmågan att hantera 
dem. Till exempel lyfts proaktivitet 
och framförhållning fram som den 
allra viktigaste faktorn, medan för-
mågan att åstadkomma detta visade 
sig vara svag. Motiveringen var att 
man inte kan styra över alla parter.
Workshopdeltagarna tog också, efter 
diskussioner, fram fyra viktiga fram-
gångsfaktorer som de saknade i listan:
• det handlar inte bara om snabbhet, 

förutsägbarheten i en planprocess är 
lika viktig

• det måste finnas en gemensam vision
• det behövs ett tydligt ledarskap
• det är nödvändigt med en hög  

kompetens hos alla inblandade.

■

■

■

■

10987654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 • Proaktivitet och framförhållning i  
planering och arbete

n Långsiktighet i samarbete och  
utveckling

• Gemensam prioritering och tydliga  
mål som kommuniceras till alla

• Fokus på samarbete och tillit mellan  
alla parter

• Kontinuerlig dialog med alla parter

• Kompromissvilja och pragmatiskt  
tänkande som möter olika parters  
olika behov

n Högt engagemang och hög  
energinivå hos alla nyckelpersoner

n Involvera specialistkompetens vid 
behov

n Användning av formella och  
informella kanaler för avstämning  
och kommunikation

VIKTIGHET

FÖRMÅGA
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Den faktor som identifierades som 
den allra viktigaste under workshopen 
var proaktivitet och framförhållning. 
Att identifiera risker och konflikter 
på ett tidigt stadium och vidta åtgär-
der för att minimera dem har stor 
betydelse för den fortsatta processen. 

Ett bra exempel är hur länssty-
relsens handläggare inför bygget av 
studentbostäder på KTH:s cam-
pus tog med alla inblandade ut i 
Nationalstadsparken och pekade ut 
de oersättliga ekarna och förklarade 
varför de måste vara kvar. Och det 
innan planarbetet hade startat. Alltför 
många gånger har vi sett länsstyrelsen 
underkänna färdiga detaljplaner. 

Under workshopen konstaterades 
också att förmågan till framför-
hållning och proaktivitet ofta är 
svag. Här finns ett klart förbätt-
ringsområde för alla inblandade i en 
planprocess. 

En av de viktigaste faktorerna som 
både workshopdeltagarna och inter-

vjupersonerna lyfter fram är kompro-
missvilja och pragmatiskt tänkande. 
Kompromissviljan ökar med ökad 
förståelse för varandras roller och 
bevekelsegrunder. Som Mats Hederos 
på AMF konstaterade gäller det att 
tidigt ta reda på vad det finns för 
drivkrafter och politiska motsättning-
ar i projektet.

MYCKET BERÖM

Att tidigt komma överens om en 
gemensam målbild och att alla 
inblandade har klart för sig vad man 
vill åstadkomma är en förutsättning 
för en bra process. 
Flera av intervjupersonerna berömde 
sina planhandläggare och betonade 
vikten av deras erfarenhet, professi-
onalism och kompromissvilja. Det 
visar också hur viktigt det är att 
stadsbyggnadskontoren bemannas 
med personer som har den kom-
petens, insikt och erfarenhet som 
krävs för att leda en så komplicerad 

process som ett planärende. Bristen 
på erfarna planhandläggare är ett 
stort problem som många kommuner 
vittnar om. Det borde därför vara en 
angelägen uppgift för kommunerna 
att se hur den kompetensbristen kan 
överbryggas. Ett förslag som kom 
fram var att yngre planhandläggare 
ska arbeta tillsammans med mer 
erfarna kollegor i projekten. Att vara 
två planhandläggare i samma projekt 
var också något som lyftes fram som 
en stor fördel i KTH-projektet. Det 
ger bättre kontinuitet och minskar 
risken för störningar och förseningar.

ENIGA POLITIKER

Beslutsmässighet, förutsägbarhet, 
tydlighet och hålltider framhålls 
också som viktiga faktorer. Där spelar 
planhandläggarna en helt avgörande 
roll. 

Något som inte framgått lika klart 
i arbetet, men som vi ändå tror har 
stor betydelse är politisk enighet. 

TIO GODA RÅD
FÖR EN
SNABBARE
PLANPROCESS
I vårt arbete med att identifiera nycklarna till en framgångsrik  
planprocess är det några faktorer som återkommer i alla projekt.  
Ett gott samarbete samt tillit och respekt för varandras roller verkar  
vara helt avgörande för en smidig process. 
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Jonas Nygren i Sundbyberg betonar 
 att det i hög grad bidrog till att 
processen med Swedbanks nya kontor 
gick så smidigt. Så fort det finns 
olika politiska viljor i ett projekt eller 
partier som helt motsätter sig ett 
bygge ökar risken för överklaganden 
och krångel. 

Det är en viktig signal till de 
kommunpolitiker som vill se ett ökat 
bostadsbyggande; de måste hålla ihop 
sinsemellan i de enskilda projekten. 

EN BÄTTRE GÅRD

En annan intressant iakttagelse är 
nödvändigheten av att förebygga 
överklaganden. I Midsommarkransen 
skedde det genom att de boende i 
området fick inflytande över pro-
cessen. Att ge dem sådant som de 
saknat, en bredare trottoar och en 
bättre gård, var en viktig del i att 
skapa acceptans för projektet. Även i 
Sundbyberg gjordes stora ansträng-
ningar för att undvika överklaganden 
av Swedbankhuset genom tidiga 
informationsinsatser. 

Överklaganden leder sällan till att 
projekten stoppas. Det innebär bara 
att det tar längre tid och blir dyrare. 
Att hitta sätt att kompensera de miss-
nöjda eller oroliga kan därför ofta 
vara ett effektivt sätt att förhindra 
överklaganden. Men för att det ska 
bli lyckosamt är det också viktigt att 
lyssna och förstå vad de som berörs av 
projektet är oroliga för och vad som 
skulle kunna få dem mer positiva.

 

1. Se till att alla inblandade är överens om 
målet och vad planarbetet ska resultera i.

2. Se till att det finns beslutsmässighet och 
tydligt ledarskap på alla nivåer och hos alla 
aktörer.

3. Identifiera riskerna tidigt.
4. Agera proaktivt och ha god framförhållning 

genom hela processen.
5. Skapa förståelse för övriga aktörer i plan- 

processen och deras bevekelsegrunder.
6. Var beredd att kompromissa.
7. Lita på varandra och respektera varan-

dras roller i planprocessen.
8. Gör upp realistiska tidplaner och håll fast 

vid dem.
9. Förebygg överklaganden genom att lyssna 

på grannarna och möt deras önskemål.
10. Se till att få politiker från alla läger att 

ställa sig bakom projektet.
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